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AZ AKADÁLY

Az egészségügyi maffia
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A valódi kedvezményezett
Az orvosok is, a páciensek is egyformán érdekeltek az egészségügyben, mindkettő a saját szemszögéből. Képesnek 
kellene lenniük tájékozódni, és hatékonyabb egészségügyi irányvonalat kialakítani.

MIÉRT NEM TESZIK MEG?

Mert a rendszer e két szereplője néma és erőtlen nézővé vált. Nincs többé hatalmuk az 
egészségügy, sem annak gyakorlása, sem finanszírozása felett. Akkor ki vette át a hatalmat?

A PÁCIENSEK HATALMA A PÉNZÜGYI EREJÜKBEN REJLIK

„Az rendeli a zenét, aki fizet” – tartja a régi mondás. Nos, e régi aranyigazságot sikerült 
meghazudtolnunk. Mert ugyan a páciens fizet, de mégsem ő rendeli a zenét. Hanem  
a biztosítótársaságok. Akár magánkézben, akár állami irányítás alatt, egyaránt elveszik  
a pénzünket, és saját belátásuk szerint költik el. Amint valaki másra bízzuk a pénzünket, 
elveszítjük a felügyeletet felette és a szabadságot, hogy arra fordítsuk, amire mi tartjuk 
helyesnek. A biztosítótársaságok átvették a játszóteret. Átengedtük nekik. Elfogadtuk, 
hogy hátradőljünk, és nézzük a színészeket, amint olyan műsort adnak elő, amilyet ők 
akarnak. Akár tetszik nekünk, akár nem. 

AZ ORVOSOK HATALMA A TUDÁSUKBAN REJLIK

E tudást a tanácsért hozzájuk forduló páciensek szolgálatába állítják. Mégis, őket is meg-
fosztották a hatalmuktól, s nézővé degradálták. Lényegében az orvosok nem férhetnek 
szabadon az egészségügyi információkhoz, és még kevésbé azokhoz a módszerekhez, ame-
lyek a legmegfelelőbbnek tűnnek számukra pácienseik igényeinek kielégítéséhez. A ható-
ságok, a mindenható egészségügyi intézmények határozzák meg az orvoslás gyakorlatát. 
Teljhatalmuk van dönteni az alkalmazott orvosi gyakorlat felett. Az orvos csak szerszám  
a kezükben, eszköz a cselekvéshez. Ők formálják és alakítják az orvosokat, kordában tart-
ják őket, saját alkalmazásukban.
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  Ki irányítja az egészségügyi rendszert?
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A HATÓSÁGOK BITOROLT HATALMA

A páciens és az orvos találkozik egymással, hogy cseréljenek. Az 
egyik, a páciens, a pénzt     hozza, a másik a tudást.      De a ható-
ságok közéjük furakodnak, és meg akadályozzák a közvetlen cserét.

• a biztosítók – a pénzügyi hatalom – a betegség irányába 
terelik a pénzt;

• az intézmények – a jogi hatalom – a betegség irányába 
terelik az egészségügyi ellátást. 

Ennek következtében a páciens és az orvos csak közvetve tudnak találkozni – egy har-
madik fél, a hatóságok közvetítésével – a betegség birodalmában. Az egészséget kiiktatták, 
az egészség elérhetetlen.

PÉNZÜGYI HATALOM + JOGI HATALOM = TOTÁLIS HATALOM

Az orvosok csak egyfajta orvostudományt ismernek: a betegséget. Ki megy orvos-
hoz, ha nem beteg? Senki. Ráadásul a nem beteg páciens nem jogosult az egészségügyi 
szolgáltatásokra. Nincs betegség, nincs orvoslás. Az orvosoknak nem térítik meg „egész-
ségügyi”, csak „betegségügyi” szolgáltatásaikat. 

A fennálló hatalom által elismert és jóváhagyott keskeny ösvényről letérő orvosok 
drágán megfizetnek. Zaklatást, megfélemlítést, fenyegetéseket zúdítanak rájuk. Fegyel-
mi bizottság elé citálják őket, elveszítik a praktizáláshoz való jogukat, bírságokat fizet-
nek, börtönbe vetik őket. Hosszú évek óta folyik a boszorkányüldözés minden praktizáló 
egészségügyis ellen, legyenek akár orvosok, akár gyógyászok. 

Tehát a rendszer két színésze, a páciens és az orvos elveszítette szerepét. De akkor ki 
foglalta el a helyüket? Kik a valódi, igazi színészek?

Ha nem jövünk rá, ki gátolja a színészeket abban, hogy szerepüket játsszák, tegyük 
fel magunknak a kérdést: leginkább kinek az érdekeit szolgálja mindez? Ki húz hasznot  
a jelenlegi betegség-központú rendszerből? S netán anyagi érdekeltsége fűződik ahhoz, 
hogy gondoskodjék egy ilyen rendszer fennmaradásáról?

Akik nyereségre tesznek szert a betegségügy rendszeréből kétségtelenül azok, akik  
a rendszer által szétosztott legnagyobb pénzösszegek haszonélvezői. Már azonosítottuk  
a három fő kiadási tételt:

• a vizsgálatok a technológiai iparnak hoznak hasznot;
• az orvosságok a gyógyszeriparnak hoznak hasznot;
• a kórházak, gyógyszertárak, laboratóriumok mindkét 

fenti; iparágnak hasznot hoznak, csakúgy, mint más 
iparágak garmadának.

Ezen iparágak mindegyike nyilvánvalóan a betegségügyben 
érdekelt, és minden okuk megvan rá, hogy féljenek egy jó egész-
ségnek örvendő népességtől. 

 AZ IGAZI HASZONÉLVEZŐ AZ IPAR

Legelsősorban a gyógyszeripar – aminek profitja messze nagyobb a legtöbb más ipar-
ágénál – kaparintotta meg az orvostudomány feletti uralmat. Hogy volt erre képes? Hogy 
volt képes a maga javára billenteni a rendszert?

Hatóságok 
= 

Biztosítók 
+ 

Intézmények

„ Az állampolgárok 
egészsége egy árucikk, 

amit adnak és vesznek”
– François Mitterand, 
Franciaország elnöke
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Az egészségügyi rendszer játékosai

EGY RÖVID TALÁLÓS KÉRDÉS

 Általában egészségügyi TESTület-ről beszélünk.
 Namármost, minden rendszert egy test és egy lélek alkot.
 Következésképpen, ha van egy test, lennie kell egy léleknek is. 

KI A LÉLEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERBEN?

Válassz az alábbiak közül:

❑ Laboratóriumok ❑ Kormányok ❑ Biztosítók

❑ Karitatív szervezetek ❑ Csúcstechnológia ❑ Orvosi testületek

❑ Klinikák ❑ Gyógyszerészek ❑ Páciens

❑ Társadalombiztosítás ❑ Sebészek ❑ Gyógyászok

❑ Egészségügyi szervezetek ❑ Ügyintézők ❑ Gyógyszeripar

❑ Kórházak ❑ Egészségügyi Minisztérium ❑ Egyetemek

❑ Kutatók ❑ Köztisztviselők ❑ FDA

Olvass tovább, hogy megkapd a választ…
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A VÁLASZ

A kérdés megválaszolásához idézzük fel az egészségügy színpadának öt szereplőjét és 
szerepeiket:

1) A páciens, aki tanácsot kér és fizet: ........................................... az ügyfél
2) A gyakorló orvos, aki tanácsot ad: ............................................ a tanácsadó
3) Kórházak, klinikák, laboratóriumok, gyógyszergyárak: .............. a végrehajtók
4) Ipar, ami a termékeket gyártja: .................................................. a gyártó
5) A hatóságok: ............................................................................. a menedzser

A LÉLEK A PÁCIENS, a rendszer lényege, létének oka. Lélek nélkül nincsen test sem. 
Páciens nélkül nincsen egészségügyi rendszer.

A TEST A FELÉPÍTMÉNY, a lélek szolgálatában. Az orvos, a kórházak, a rendelőinté-
zetek, a laboratóriumok, a gyógyszertárak, az ipar. 

A többi maradék, mind mesterségesen teremtett szükségletek kielégítésére létrehozott 
mesterséges teremtmény. Ezek a hatóságok.

Páciens

Hatóságok

Orvos

Kórház – Rendelőintézetek

Laboratórium – Gyógyszertárak

IparT
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Hivatalosan
Az egészségügy hivatalosan a SZUVERÉN, (FÜGGETLEN, URALKODÓ) páciens 
szolgálatában álló egészségközpontú rendszer.

AZ URALKODÓK

A döntéshozók, az egészségügyi rendszer igazi urai. Hivatalosan a legfelsőbb tekintély.  
A teljes egészségügyi rendszer az ő szolgálatukban áll. Ők a rendszer „létezésének célja”. 
Ők a rendszer LELKE.

A többi szereplő alkotja a rendszer TESTÉT. Korábban beszéltünk már az „egészség-
ügyi testület”-ről, az „egészségügyi test”-ről. Furcsa, hogy sosem beszélünk az „egészség-
ügyi lélek”-ről.

1) A PÁCIENSEK: az ügyfelek. Foglalkoztatnak, és fizetnek. Övék a döntés  hatalma.

KISZOLGÁLÓIK

2) ORVOSOK: konzulensek, tanácsadók. Alkalmazottak, fizetik őket. Tanácsot 
adnak a páciensnek. Teljes mértékben a páciens alkalmazásában állnak.

3) KÓRHÁZAK, KLINIKÁK, LABORATÓRIUMOK és GYÓGYSZERTÁRAK: 
végrehajtók. Segédek, a páciensek egészségéhez és az orvosok munkájának kiegé-
szítéséhez szükségesnek tartott szolgáltatások és termékek készítői:
• kórházak: férőhelyet biztosítanak a nagyon betegek számára, és nagyon 

komoly kezeléseket nyújtanak. 
• szakorvosi rendelők: a kezelés és a gyógyítás könnyebb formáit nyújtják.
• diagnosztikai laborok (elemzések, röntgen).
• gyógyszertárak és kiskereskedők: elkészítik és kiosztják a termékeket (orvos-

ságokat, szemüvegeket, protéziseket, stb.)
4) IPAR: az egészségügyi rendszerben a páciensek egészségéhez és az orvosok munkájá-

hoz szükséges áruk és termékek gyártója. Az egészségügy szolgálatában álló ipar:
• gyógyszeripar: az orvosságokat gyártja.
• a technológiai ipar: a műszereket, felszereléseket, készülékeket gyártja.

ÜGYINTÉZŐIK

5) Hatóságok: a páciensek ügyintézői. A páciensek küldöttei. Szerepük: elő segíteni 
az orvoslás gyakorlását és annak lebonyolítását. Egy mesterséges teremtmény:
• biztosítótársaságok:  „biztosítják a páciens biztonságát”. Lehetnek magán- 

vagy állami tulajdonban. Mindkét esetben pénzt vonnak el a pácienstől, és 
újra elosztják a páciens jó egészségéhez hozzájáruló játékosok között az egész-
ségügyi rendszerben.pé
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Az egészségügyi rendszer felborulása
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• Az egészségügyi intézmények: „biztosítják a védelmet” a páciensek és az 
orvosok számára. Törődnek a közönség, a páciensek, és az orvosok érdekeivel. 
Irányítják a képzést is (egyetemi karok, főiskolák, iskolák, folyóiratok, kong-
resszusok, tanítás), akárcsak a kutatást és a publikációkat, a termékek gyártá-
sát és engedélyezését, az ösztöndíjakat, az adománygyűjtést, a szakmai 
továbbképző tanfolyamokat és az alapítványokat.

Ügyfél
Igazgató

Tanácsadó

Végrehajtó

Gyártó

Kizsákmányoló

Elosztó

Eladó

Bitorló

Kizsákmányolt

 

ELMÉLETBEN GYAKORLATBAN

A pácienst szolgáló egészségügyi rendszer. 
A test szolgálja a lelket.

REND
A rendszer egyenesen áll

Páciens kiszolgáltatott a betegségügyi rendszer 
kénye-kedvének. 

A lélek szolgálja a testet.

REND(ELLENESSÉG)
A rendszer a feje tetején áll

Hatóságok

jo
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HIBA

Rózsaszínű szemüvegünket levéve egészen más jelenet tárul szemünk 
elé. A rendszer felborult. A páciens a betegségügyi rendszer 
szolgálatában áll. 

A rendszer azért borult fel, mert a hatóságok beavatkoz-
tak, s beékelték magukat a páciens és az őt kiszolgálók közé.

A hatóságok erőszakos beavatkozása nélkül – akik azt 
bizonygatják, hogy a mi képviselőink – lehetetlenség lenne 
felborítani a rendszert.
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Gyakorlatban
Ebben az új megvilágításban vessünk egy újabb pillantást az egészségügyi színtér minden 
egyes szereplőjének szerepére.

1) PÁCIENSEK: a kizsákmányolt fogyasztók. Minél többet fogyasztanak, annál 
jobb. Minél betegebbek, annál jövedelmezőbb a játszma. Tehát biztosítanunk 
kell, hogy betegek legyenek; hogy az orvosságok ne gyógyítsák meg a betegsége-
ket; hogy új betegségek jöjjenek létre. Egyedül a tőzsdei árfolyamokban tükrö-
ződő pénzügyi teljesítmény számít.

2) ORVOSOK: az ipar eladó személyzete, jóllehet ennek nincsenek tudatában. Az 
ipar promóciós eszközei. Az ipar zsebében lévő hatóságok úgy alakítják és ido-
mítják őket, hogy az ő céljaikat szolgálják, vakon, hűségesen és betű szerint; 
anélkül, hogy valaha is kétségbe vonnák vagy megkérdőjeleznék az igazság szent-
ségét. Ezt az igazságot és az ipar megkövetelte vak engedelmességet az egészség-
ügyi establishment dolgozza ki és teszi közzé. Dogmaként tanítják a jó szándék-
kal teli, buzgó orvostanhallgatóknak, akik bedőlnek neki. Egy ilyen hattól tíz 
évig terjedő agymosásnak nem lehet ellenállni. Meg is vásárolják őket pénzügyi 
kiváltságokkal, és/vagy a siker felé tett lépésekkel. Néhányuknak tekintélyt 
adnak. Másoknak hatalmat. És megint másoknak pénzt. A nagy többség egysze-
rűen nincs tudatában, hogyan „készítik fel” őket választott hivatásukra.

3) KÓRHÁZAK, RENDELŐINTÉZETEK, 
LABORATÓRIUMOK és GYÓGYSZERTÁRAK: a gyártó közvetítő kereske-
dői. A gyártók termékeit a páciensekhez nagyon csinos haszonért, nagyon szor-
galmasan továbbító cinkosok. 

4) Az IPAR: a kizsákmányoló. Az egészségügyi rendszer feje. 
A betegség haszonélvezője. A tudományos kutatás és  
a közérdek álcája mögött elhinti a betegség magvait, és 
learatja a jutalmat. Bámulatos tapintattal és diplomáciával 
a rendszer összes szálát ő mozgatja a saját érdekeinek meg-
felelő irányba. Árnyékban munkálkodik, közvetítőkön 
keresztül. Az orvostudomány minden területét irányítja, 
az orvostanhallgatótól kezdve a kutatókon keresztül egé-
szen a közvetlenül a médián keresztül megszólított páciensig.

Nincsenek előtte zárt kapuk. A „felépítmény” – legyen akár kormányzati, akár egész-
ségügyi – minden szintje kiszolgáltatott mérhetetlen hatalmának. Végül is az ipar juttatta 
őket hatalomhoz és megbecsüléshez. Cserébe annyit kér, hogy emlékezzenek erre, és ne 
harapják meg az etető kezet. Ő uralkodik. Időnként nyájasan, korrumpálva. Időnként 
diktatórikusan a félelem, fenyegetések és a büntetés eszközeivel.

Az iparnak közreműködésünkkel sikerült kisajátítania legfelsőbb Hatalmunkat. Ez egy 
alattomos puccs!

A kizsákmányoló 
az, aki  

mértéktelen 
hasznot húz 
másokból.
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• a hatóságok

• erővel alapított

• jogosulatlan

• törvényes

• isteni hatalom

• mindenkivel veleszületett

• jogos, legitim

• törvénytelen

5) A HATÓSÁGOK: bitorlók. Megalkották az intézménye-
ket és a törvényeket, hogy a pácienseket megfosszák az 
egészségükhöz szükséges pénzüktől és jogaiktól, hogy 
ezeket kisajátítsák maguknak. Megfosztották a pácien-
seket törvényes hatalmuktól, hogy törvényeikkel létre-
hozott „hatóságok”-kal helyettesítsék azokat.

A bitorló az, aki 
jogtalan  

(igaztalan) 
eszközökkel szerez 

meg valamit.

Szélhámos az, aki hamis külsőségekkel, hazugságokkal félrevezet másokat, főképp úgy, 
hogy másvalakinek adja ki magát, mint aki valójában.

Hogy ne keltsen gyanút, az ipar spanyolfalat emelt. E spanyol fal a kormány, a szél-
hámos, aki egy segítségünkre érkező szent álarcában cserbenhagy 
minket az ipar profitjának kedvéért. Mi választottuk. Rábíztuk 
hatalmunkat. Mi fizetjük. De kiárusít minket az iparnak. A kor-
mány tagjai és hivatalnokai az ipar fizetési listáján szerepelnek, 
aki pénzeli őket, és a többi játékos fölötti felügyelet jogát rájuk 
ruházza.

A spanyolfal, a kormány leple mögött bújnak meg az ipar 
közvetítői: a biztosítótársaságok és az egészségügyi intézmények.

Összefoglaló néven „hatóságok”-nak hívjuk, és tisztelettel le-
borulunk előttük. Roppant hatalmat bíztunk rájuk. Ezt az ipar 
teremtette mesterséges  hatalmat „establishment”-ként ismerjük. 
Választott politikusok és köztisztviselők, akiket csak addig tarta-
nak meg posztjukon, amíg követik uruk és parancsolójuk, az ipar 
diktálta játékszabályokat. Mutassák csak az ellenszegülés, vagy 
hűségük megingásának legkisebb jelét, nyomban kegyvesztetté válnak, kihajítják őket. 
A kormánynak köszönhető kiváltságjoguk alapján a biztosítótársaságok irányítják a pénz 
és az intézmények révén az orvoslás gyakorlatát.

Szélhámos az,  
aki hamis 

külsőségekkel, 
hazugságokkal 

félrevezet másokat, 
főképp úgy, hogy 

másvalakinek adja 
ki magát, mint 
aki valójában.
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A természetes rend velünk szüle-
tett, minden személy a maga ura. 
Senki sem irányíthatja vagy zsákmá-
nyolhatja ki a másikat. Mindenki  
a legfelsőbb Hatalom birtokosa. 
Mindenki független, szuverén, és az 
isteni Univerzális Törvényt követi,  
a törvényt, ami fenntartja a TERMÉ-

SZETES RENDET.

A szótár szerint az establishment „jól helyezkedő egyének erős, kiváltságait védő nagyhatalmú 
csoportja; a létrehozott rend”.

Létrehozott rend a természetes renddel szemben. 
Miért kellett egy mesterséges rendet létrehozni? Nem volt már egy? A természetnek 

valóban meg kell mondani, hogy mit tegyen? A virágok törvényekre várnak, hogy tudják, 
mikor kell nyílniuk és hervadniuk? Rendelettel kell utasítanunk a gyomrunkat, hogy mi-
kor kezdje el emészteni az elfogyasztott ételt? Nem. A TERMÉSZET TUDJA. Egy rendet 
követ. Az ő saját, belső, természetes rendjét. 

A természetes rend minden emberi lényben, növényben vagy teremtményben örök-
letes. Vele született. Ezzel jövünk világra. A természet, legyen az egy személy, állat vagy 
növény, a természet rendjét követi. És minden jól megy. Nem kell megmondani neki, 
mit tegyen, és még kevésbé szükséges mindezt előírni számára, vagy erőszakkal betartatni.  
A virágok tavasszal kinőnek, és ősszel elhalnak. Testünk harmonikusan működik. Minden 
emberi lényt, amíg békén hagyják, kapitánya vezényli és kormányozza a helyes irányba, 
szövetségesként használva a hullámokat, szelet, áramlatokat. Béke és egészség uralkodik  
a fedélzeten. Ez a rend. 

A LÉLEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZ A TEST FELETT

A létrehozott rend azért született, hogy a természetes rendet kiszorítsa a helyéről. Ez 
egy felvett, erővel és erőszakkal kikényszerített rend. A létrehozott rend elhelyezi bábuit,  
a hatóságokat, és hatalmat ad nekik mások felett, cserébe engedelmességet követel.

Saját törvényeket hoz, és a bíróságok, rendőrség, katonaság révén tartatja be őket. Ez  
a természet, a természet rendje ellen való. Ezért erőszakkal lehet csak keresztülvinni. Átvet-
te a hatalmat a kapitánytól. Ezért a szél, a hullámok és az áramlatok ellenséggé válnak. És 
így háború és betegség uralkodik. Ez a rendellenesség.

 A TEST ELSŐBBSÉGET ÉLVEZ A LÉLEK FELETT

Ki hozta létre a mesterséges rendet, és kinek?  - Az estabilishment, saját céljaira.
És ki húz hasznot a mesterséges rendből? - Csakis a kiváltságosok.

 Establishment

A mesterséges rend helyettesíti minden 
egyén veleszületett hatalmát az általa 
kinevezett és ránk kényszerített külső 
hatóságokkal. Ennek eredményeként 
uralhat, kizsákmányolhat minket. 
Minden emberi lényt törvényei iránti 
engedelmességre kény szerít. E törvé-
nyek iránti engedelmességünk  biztosít-

ja a RENDETLENSÉGET.
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A kiváltságosok hatalma
Az establishment a természettel szembeni, párhuzamosan létező hatalom, amit a kiváltsá-
gosok alapítottak és léptettek életbe, hogy fenntartsák kiváltságaikat. 

EZ EGY MAFFIA

Az egészségügyi establishment a természetes gyógyulás hatalmával ellenkező, pár-
huzamosan létező egészségügyi hatalom. A kiváltságosok alapították és tartják fenn 
erőszakkal, hogy uralják és kizsákmányolják a pácienseket, és hogy ezáltal megőrizzék  
a kiváltságosok kiváltságait. 

EZ AZ EGÉSZSÉGÜGYI MAFFIA

A TERMÉSZETES REND
Minden egyén birtokolja

a teljességet

JOG JOG

A MESTERSÉGES REND
A kisebbség birtokolja 

a javak és a hatalom többségét

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ESTABLISHMENT ÉS CINKOSAI

Az establishment nem csak az egészségügy világában létezik. Megtalálható minden rend-
szerben. Van politikai establishment, pénzügyi establishment, vallá-
si establishment, egyetemi establishment, mezőgazdasági-élelmi-
szeripari establishment, oktatási establishment, művészeti 
establishment, sport establishment, és így tovább, és így tovább. 
Kiváltságos emberek összeálltak, hogy megőrizzék kiváltságaikat. 

A kiváltságos emberek mozgatják a szálakat. Egységben az erő. 
Láss tisztán! Függetlenül attól, hogy milyen szakmában vagy üzlet-
ben érdekeltek, mindannyian jó viszonyt ápolnak egymással. Még akkor is, ha időnként 
vitatkoznak. Segítenek egymásnak, egyesítik erőfeszítéseiket az egyedüli közös célért: ural-
kodni és kizsákmányolni. Ez a hatalom szövetsége. 

EZ A MAFFIÁK SZÖVETSÉGE

VILÁGMÉRETŰ EGÉSZSÉGÜGYI ESTABLISHMENT

Az establishment nem csak nemzeti keretek között működik. Az országok egészségügyi 
establishmentje fölött létezik egy világméretű egészségügyi establishment. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) alkotja a világméretű egészségügyi irányelveket. Fokozatosan 
kényszeríti rá őket minden ország kormányára. Ez a hatalom globalizációja.

EZ A MAFFIÁK MAFFIÁJA

Gyilkosság 
injekcióval.

– Eustace Mullins
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Don 
MULTINACIONÁLIÓ

Donna 
KORMÁNYKA

ASSURANCIO ASSOCIO

COLLEGIO
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Összetétele

• SZÜLŐK

Erős páros. Régóta cinkosok. Egy a céljuk: a Keresztapa telj-
hatalma.

- Don Multinacionálió, a Keresztapa, az ipar, a kerítő és 
döntéshozó.

- Donna Kormányka, az anya, a kormány. Ő ügyel a házra. Ő 
hozza a szabályokat, és elintézi, hogy mindenki elvégezze  
a házi feladat rá eső részét. Mindenki szentnek tartja. 
Engedelmeskedik a Kereszt apának, és hűen szolgálja az 
érdekeit. A szülők együtt hálnak. Donna Kormányka szá-
mos gyereknek adott életet, akikre szüksége is van a házas-
párnak, hogy működtessék a családi üzlet ágait.

• GYEREKEK

A kormányzati szervezetek HÁRMASA.
- Assurancio, a könyvelő gyűjti be a köz- vagy magán pénzeket, és juttatja el  

a Keresztapához. 
- Collegio, a jogász alkotja a törvényeket és gondoskodik betartatásukról. Fenntartja 

a Keresztapa hatalmát és kiváltságait. 
- Associo, a tárgyalási közvetítő biztosítja az „alkalmazottak” szülők iránti hűségét. 
A gyerekek – rendszeres vitáik ellenére – egyazon személynek tartoznak alattvalói 

engedelmességgel: a Keresztapának.

 Az egészségügyi maffia

„Ahogy bizonyos 
népszerű 

filmekben, a mi 
családtagjainknak 
is (beszélő) neveik 

vannak, de e nevek 
semmiféleképpen 

sem szándékoznak 
konkrét 

személyekre, 
etnikumra vagy 
országra utalni.”
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• BIZALMASOK
A családi vállalkozás üzemeltetésével törődő páros.
- Propaganda, az informátor, meggyőzéssel éri el az engedelmességet. Felügyeli az 

összes agyat, kongresszust, bíróságot, tudományos publikációt, hírverést stb.
- Gestapo, a végrehajtó, az engedelmességet erővel biztosítja. Kiegészíti Propagandát 

bírói gépezetével és rendőrségével, hogy szétzúzza a másképp gondolkodást.
Mindketten közvetlenül a szülőknek felelnek, és csak egy urat ismernek, a 

Keresztapát. Szigorú törvényük: az OMERTA, a hallgatás törvénye. 

• ALKALMAZOTTAK
Hűségesen végrehajtanak minden parancsot. 
- Medico, az árus. Jól bánnak vele. Bűnrészességéért pénz és presztízs a fizetség. Ám 

ugyanakkor hatalmát rendszeresen megnyirbálják felettese, Közalkalmazotto 
javára. Teljes mértékben irányítják, aranyozott kalitkában tartják. 

- Közalkalmazotto, az állandó képviselő. Vele mindig jól bánnak. Cinkosságának 
bére a hatalom – hatalom Medico felett, ebből fakad gyakori vitájuk. 
Folyamatos rivalizálásukat támogatják. 

- Scientifico, a kutató. Vele is jól bánnak. Csalással, hazugságokkal, adathamisítással 
működik közre. Cserében ellátják minden laboratóriumi felszereléssel és anyag-
gal, kutatási pénzekkel, mellék-keresettel, utazásokkal, és presztízzsel. 

• TERMÉKEK
A család árulja őket.
- Medicamenta (orvosságok) – krónikus és ismételt használatra.
- Surgerica (műtétek) – azonnali használatra. Szükség esetén megismételhetők.
- Testa (vizsgálatok) – folytonos használatra. Az előző kettő előtt, közben és után. 

• PIAC
A család célpontja.
- Patientia (a páciens) – a kizsákmányolandó árucikk.
- Generosa, a jótékony. Azzal bízták meg, hogy annyi pénzt gyűjtsön Patientiától, 

amennyit csak lehet, azért hogy még inkább kizsákmányolják Patientiát. 

• ALAPÍTOTT SZABÁLY
A család teszi kötelezővé.
- Omerta, a hallgatás törvénye. Nincs hallgatás, nincs Maffia. 
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Ahogy az egészségügyi maffia működik

IPAR: A KERESZTAPA

A komplikáltsága miatt érthetetlennek tűnő egészségügyi rendszer felszíne alatt egy elké-
pesztően egyszerű és nyers hierarchia bújik meg. A Keresztapa uralma korlátlan. Minden 
családtagnak megvan a maga külön feladata, amit a Keresztapa határoz meg, hangol össze, 
és irányít. A kormány arca mögé bújva az ipar mozgatja a szálakat kizárólag a saját profit-
ja érdekében. Ha az ipar nyíltan irányítaná az egészségügyi rendszert, az emberek leküzd-
hetetlen ellenállásába ütközne. 

Lemondtunk az egészségünk és pénzünk feletti irányításról, és mint páciensek átru-
háztuk szuverenitásunkat a hatóságokra. Vegyük észre, hogy ez a kormány részéről egy 
nagystílű szélhámos mesterkedése, az ipar részéről pedig közönséges hatalom bitorlás.

KORMÁNY: A KERESZTAPA FELESÉGE

Nagy csaló. Egyes tagjai tisztában vannak ezzel, mások nem. De mindegyikük ragaszko-
dik hatalmi pozíciójához. Egyikük sem fog könnyedén, kényszer nélkül megválni a hata-
lomtól, vagy anélkül, hogy ne döbbenne rá e hatalmi rendszer halálos következményeire. 

…ÉS TESTÜLETEI: A GYEREKEK

A kormány eszközei. A legfelül ülők biztosítják a kormány uralmát az egészségügy egésze 
fölött. Törvénykezési felügyelet, pénzügyi felügyelet, adminisztrációs felügyelet. Az állam 
dönti el, hogy milyen főbb irányba haladjon az egészségügy, és milyen főbb álláspontokat 
tegyen magáévá. Irányítja a kutatást és az oktatást. Eldönti, hogy ki, mit, mikor, hogyan 
és hol tesz. Uralja az egészséget és a betegséget. Uralmát az EGÉSZSÉGÜGYI 
HATÓSÁGOK TRIÓJÁN keresztül gyakorolja 

1) Insurancio: Egészségbiztosítás. E csoport a páciensek pénzét kezeli.  
Lehetnek államiak, mint például a Medicare és Medicaid (USA), Egészségügyi 
Biztosítás (Kanada) vagy a SECU (Franciaország).(TB – Magyarország-a ford.) 
Mind Donna Kormányka beosztottja. Lehetnek magántulajdonúak: biztosítótá-
raságok, illetve azok különböző formái (pl. a HMO-k vagy a PPO-k az Egyesült 
Államokban). A munkáltatóktól és szakszervezetektől függnek. A kormány sza-
bályozza működésüket a nép nevében, de szigorúan az ipar érdekeit szolgálva.

2) Collegio: Az Orvosok Szövetsége/Testülete. Orvosok alkották, orvosok finanszí-
rozzák, hogy megvédjék a nagyközönséget. Ez is végső soron a kormánytól függ. 
Irányítja az oktatást, és diplomákat bocsát ki. Szabályozza az orvosok praktizálá-
si jogát és a szakma minden aspektusát. Visszavonhatja az orvosok praktizálási 
jogát, és korlátozhatja őket. Panaszt emelhet a bíróságon az egészségügy terüle-
tén tevékenykedő nem-orvosok ellen illegális orvosi tevékenységre hivatkozva.  
E szervezet határozza meg, hogy mi orvosi és mi nem! Minden hatalmát a nép 
védelmének nevében kapta. Azaz a mi saját érdekünkben! És mi ezt elhisszük! 
Valójában elbitorolta tőlünk, szuverén páciensektől a szabad választáshoz való 
jogunkat, pedig mi, páciensek vagyunk egyedül jogosultak kiválasztani  
a nekünk legjobban megfelelő gyógymódot, nemde? Ki más tudhatná nálunk 
jobban, hogy mi a jó nekünk, hogy mi szolgálja a mi valós érdekeinket?

3) Associo: Orvosok Egyesületei. Szintén az orvosok finanszírozzák. De ezúttal 
azért, hogy az orvosok érdekeit védjék. Ezek az egyesületek képviselik az orvoso-
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JOG

kat a gyógyászati tevékenységekért járó pénzek felhasználásáról és elosztásáról  
a biztosítótársaságokkal folytatott tárgyalásokon. Az orvosok hivatalos szócsövei. 
Franciaországban nagyon kicsi a hatalmuk. Kanadában sem sok. De az USA-
ban nagyon erősek. A félelmetes Amerikai Orvosi Egyesület (AMA) hatalmas 
pénzügyi és politikai befolyással bír. Ez a második legnagyobb lobbizó szervezet 
a Fegyvertartók Országos Egyesülete (NRA) után. Egészen a század elejéig visz-
szavezethető régi hagyományoknak köszönheti hatalmát – s e hatalom azóta is 
roppant erős maradt. Ami Franciaországot és Kanadát illeti, ott az Orvosok 
Kollégiuma uralkodik korlátlanul, és nem az egyesület. 

TRIO

E három nagy szervezet érdekei nagyon eltérőek. Ez felettébb megnyugtató. Azt jelenti, hogy biztosak lehetünk 
benne: törődni fognak az érdekeinkkel, megvédik őket. A hivatalos verzió szerint a biztosító társaságok biztosít-
ják érdekeinket – az adófizetőkét és fogyasztókét. Az Orvosi Szövetség/Testület ugyancsak a mi, a lakosság 
érdekeit védi. Az Orvosi Egyesületek az orvosok érdekeit védik. Ez jó küzdelem, három szervezetből kettő is  
a nép egészségére és pénzére vigyáz. Jó kezekben vagyunk. Nyugodtan alhatunk éjszaka.

Ébresztő! A három intézmény testvér, egyetlen anya, Donna Kormányka szülte őket, 
egyazon apa, Keresztapa uralma alatt.

Hivatalosan, ők három különálló személy, saját külön postacímmel. 

Valójában mindhárman egyazon kézből esznek. 

Insurancio, Collegio és Associo, bár nem egy fedél alatt laknak, mind egy asztalnál esz-
nek. Ahogy a legtöbb család esetében, ők is gyakran vitatkoznak. Gyakran két gyerek ösz-
szefog a harmadik ellen. Nem mindig ugyanaz a kettő. Sokat csere-
berélnek és kereskednek. Például: te átnyomod az én törvényemet, 
és én felső határt szabok az orvosok által kiszámlázható tarifáknak. 
Miért van ez így? Mert akárcsak a politikusok és a köztisztviselők, 
az e szervezeteknél magas pozíciót betöltő orvosok is, az általános 
tudati szintre jellemző módon, jobban törődnek hatalmuk gyara-
pításával, mint más orvosok vagy a páciens szolgálatával. És ezt az 
ipar nagyon jól tudja, és kihasználja. 

Pénzügyi hatalmára támaszkodva az ipar fenntartja a kormány hatalmát, amiért cseré-
be a kormány gondoskodik az ipar pénzügyi érdekeiről. Látom, hogy fintorogsz. Tudom, 
hogy mit érzel, és egyetértek veled. Nagyon nyugtalanító értesülni arról, hogy megint pont 
azok az emberek árultak el, akikbe minden bizalmunkat és reményünket vetettük. De to-
vábbra is homokba akarjuk dugni a fejünket, mint a strucc? Meddig bízzuk még másokra 
érdekeink képviseletét, egészségünket, jólétünket és az életünket?

Mondd meg, ki 
fizet téged, és én  
megmondom, kit 

szolgálsz.
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HATÓSÁGOK = MAFFIA = ESTABLISHMENT

ÁLLAM  =  KÖZÜLETEK =  MAGÁNSZEKTOR

A KORMÁNY AZ ELSŐ SZÁMÚ MAFFIA

A maffia, értelemszerűen, egy párhuzamosan létező hatalom, saját törvényeivel,  
a maga igazságszolgáltatásával. De mivel párhuzamos? Kivel párhuzamos? Kétségtelenül  
a hivatalos kormánnyal. De miért élvezi a maffia a hatalmon lévők, a pénzügyi és politikai 
hatóságok védelmét és támogatását? 

Talán mert a kormány is egy maffia. Ahogy Olivia Zemor írja The Mafia Above All 
Suspicion („A minden gyanú fölött álló maffia”) című könyvében: „A hasonszőrű emberek 
mindig jól megférnek egymás mellett.” A maffia-kormány tandem olyan öreg, mint maga  
a világ, és ma is tart.

Az előbbi pénzt akar, a másik hatalmat. Így csere jön létre. „Te nekem adod ezt, én 
neked adom azt. És mindenki boldog lesz.” Ha nem, akkor háború. A kormány fegyvere 
a törvény. A maffia fegyvere a pénz. Mindkettő erőn és félelmen alapul. A kormány kép-
viseli az angyalt, a maffia az ördögöt. Mindketten bitorolják szuverén hatalmamat. És ezt 
mindketten tudják. 

Ha abból indulunk ki, hogy mi is egy kormány valójában, gyorsan rájövünk, hogy egy 
kiváltságos emberekből álló kisebbség, akik kisajátították a többség döntési, pénzügyi és 
bírói hatalmát. Ellopták a szabadságunkat. Mindennek tetejében, a mi hozzájárulásunk-
kal! Ezt stílusosan úgy érték el, hogy elhitették velünk, hogy ez a legjobb érdekünk. A mi 
biztonságunkat és védelmünket szolgálja. Védelem, de kitől?

Az első számú Maffia

És ezt hívjuk mi demokráciának! Szilárdan hisszük, hogy a végső döntési hatalom  
a miénk, az általános választójog eredményeként. Ez abból áll, hogy néhány évente rakunk 
egy X-et a fennálló hatalmi rendszer, az establishment által kiválasztott nevek egyike mellé. 
Ismerjük fel zsarnokainkat, hogy kik is ők és kit is képviselnek, amikor demokratikus ki-
váltságainkat gyakoroljuk. Ez a demokrácia: a bamba többség kizsákmányolása és uralása 
egy maroknyi kisebbség által. 
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Quebec-i rege az akupunktúráról
Hogy jobban megismerhessük az Egészségügyi Maffia taktikai módszereit, hadd beszéljem 
el a történetét, hogy a család milyen praktikákkal vette át a hatalmat az egyik alternatív 
gyógyászati módszer fölött. A történet az akupunktúra* megszületéséről, tündökléséről és 
felszámolásáról szól Kanada Québec tartományában. Beszédes példája annak, ami minden 
országban történik, ahol e játékot játsszák. 

Ahogy az események kibontakoznak, megfigyelhetjük, hogy a minta mindig ugyanaz, 
amikor valami olyasmi kerül képbe, ami jótékony hatással lehetne ránk, emberekre. Vagy 
egyszerűen törvénytelenné nyilvánítják, vagy megengedik, hogy szép csöndesen a hatósá-
gok irányítása alá kerüljön, s a betegség központú orvoslás eszközévé váljék. 

Az akupunktúra sorsa ugyanaz, mint a legtöbb alternatív gyógymódé és természetes 
terápiáé. Ez történik az USA-ban ugyanúgy, mint bárhol máshol, mert mi, a páciensek, 
orvosok és gyógyászok mindig ugyanazt a hibát követjük el. Ha megértjük a hatóságok 
taktikáját, felfedezhetjük saját hibáinkat, és tehetünk róla, hogy nem követjük el őket 
soha többé. 

S most figyeljük a játék kibontakozását!

*Az akupunktúra az életenergia-vonalak mentén a test bizonyos pontjait ingerelő tűket 
használó kínai eredetű gyógyászati kezelés. Az egészség-köz pontú gyógyászat része. A látha-
tatlan testeket gyógyítja. Helyreállítja az energiaáramlást, és javítja az egészséget. 

JOG
HATÓSÁGOK

A család monopoly-t játszik
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DÁTUMOK                    ESEMÉNYEK

1951. Oscar Wexu kínai akupunktúra professzor megérkezésével megszü-
letik az akupunktúra Quebec-ben. Magán praxis, a hatóságok min-
den felügyeletétől mentesen:
 • a gyógyászok eladják szolgáltatásaikat
 • a páciensek megveszik azokat
 • minden törvény vagy kormányzati beavatkozás nélkül

1951-1970.

1968. 

1970. 

1970-1977. 

1974. 

1977. 

1977-1985.

Az akupunktúra növekvő népszerűsége. 
A páciensek számának elégedettségükkel arányos növekedése.

Kezdődő nyomás az akupunktőrökre a CPMQ (Orvosi Kollégium) 
részéről. Vád: az akupunktőrök sarlatánok a páciensek nagyfokú elé-
gedettségének ellenére.

Akupunktúra magániskola megalapítása, a hatóságok irányításától 
mentesen.
 • a tanárok árulják kurzusaikat
 • a tanulók megveszik azokat
 • minden törvény vagy kormányzati beavatkozás nélkül

Az akupunktúra népszerűsége tovább nő.
Akárcsak a páciensek elégedettsége.

A kormány létrehozza a Szakmák hivatalát, a „nép védelmének” új 
irányítóját. Meghatározza minden szakma tevékenységi területét. 
Korlátozza az addig korlátlan szakmai gyakorlatot. Teljhatalmat ad  
a tudományos orvoslásnak az egészségügy gyakorlása fölött, ami 
magában foglalja a gyermekszülést is (Egészségügyi Törvény, 31. 
paragrafus). A tudományos orvosi gyakorlatnak kizárólagos jogot ad 
arra, hogy az egészségügyön belül új szakterületeket alakítson ki 
(Szakmák Törvénykönyve, 94. paragrafus)

A CPMQ (Orvosi Kollégium) felismeri az akupunktúra hatékonysá-
gát és érvényességét, ezért átveszi fölötte az irányítást annak ellenére, 
hogy szinte semmit nem ért hozzá.

Az akupunktúra sosem volt népszerűbb.
A páciensek, akik hozzáfértek és részesültek a kezelések eredményei-
ből, még sosem voltak elégedettebbek. 
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Páciens
Gyógyító: Akupunktőr

Több páciens
Több akupunktőr
Csak két játékos van.

A páciensek elégedettek.

A gyógyítók is boldogok.

Don Multinacionálió összevonja szemöldö-
két.

A hatóságok kezdenek aggódni.

Don Multinacionálió türelmét veszti.
Collegio = CPMQ elkezdi a boszorkányül-

dözést.
Hatalommal való visszaélés.
Belépett egy új játékos a Maffiából.

Don Multinacionálió mérges.

Donna Kormányka közbeavatkozik.
A törvényhozáson keresztül teremt rendet. 
Elbitorolja a páciensek és a gyógyítók jogait. 
Együttműködik Collegioval.
Most már két játékos van a Maffia részéről. 

Collegio elbitorolja az akupunktőrök jogait, 
hogy „védje a népet”.

A páciens-gyógyító kapcsolat nagyon jól 
működik.

A gyógyítók szabadságát fenyegetik. 

A páciens választási szabadságát és a gyó-
gyító praxisát törvényekkel, szabályozások-
kal korlátozza 
 - Donna Kormányka
 - és Collegio, 
hogy „védjék a népet”.
Az igazi akupunktőrök száma megköze-
lítőleg 800.

A páciens-gyógyító kapcsolatot aláak-
názták.

Don Multinacionálió elrendeli az aku-
punktúra beszüntetését.
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1985. 

1985-1987.

A CPMQ felügyeletet gyakorol az akupunktúra fölött. Kiad egy, az 
orvos akupunktőröket és a „nem-orvos” akupunktőröket elkülönítő 
szabályozást. 

•  Orvosoknak, akik semmit nem tudnak az akupunktúra 
filozófiájáról és gyakorlatáról, akiknek fogalmuk sincs az 
energiagyógyászatról, tisztességtelen kiváltságot adományoz. 

•  A nem-orvosokat perrel fenyegeti, elrendeli, hogy ismételjenek 
meg kurzusokat és teljesen felesleges vizsgákat, mindezt 
orvosok felügyelete alatt; arra kényszeríti őket, hogy 
indokolatlan tanfolyami költségekbe verjék magukat, hogy 
engedélyt kaphassanak praxisuk folytatására.

Mindezt azért, hogy a valódi akupunktőröket elbátortalanítsa, és elérje, 
hogy feladják hivatásukat.

 ORVOSOK   NEM ORVOSOK

AZ AKUPUNKTÚRA GYAKORLÁSI JOGA

DÁTUMOK                    ESEMÉNYEK

BEJEGYZÉS A CPMQ AKUPUNKTŐRÖK NYILVÁNTARTÁSÁBA

SZABÁLYOK AZ AKUPUNKTÚRA GYAKORLATÁRA VONATKOZÓAN

Előképzettség nélkül, kivéve egy 
300 órás passzív elméleti oktatá-
son való részvételt.

Nem kötelező, mert már regiszt-
ráltak.

Felmentést kaptak.

A CPMQ elhatározza, hogy csak egyetlenegy, új, akupunktúra iskolát 
ismer el, ami része az általa irányított közhálózatnak. Ezzel kiiktatja  
a három tapasztalt akupunktúra iskolát, s azok kénytelenek bezárni 
kapuikat.

Az akupunktőrök szervezetbe tömörülnek, néhányan egyesületbe, 
mások szakszervezetbe, hogy védjék magukat. A magán biztosítótársa-
ságok megtérítik az általuk végzett akupunktúrás kezelések költségeit. 
Ámde a CPMQ javaslatára a biztosító társaságok ezután csak a nyil-
vántartásban „köztiszteletben állónak” jegyzett akupunktőrök 
kezeléseit térítik meg.

Egy elismert iskolában szerzett 1000 
órás elméleti és gyakorlati képzés 
után.

Kötelező és megerőltető: feltételes, 
a CPMQ által meghatározott írás-
beli és szóbeli vizsgától függ. 
Költséges: 425$ + minden további 
beiktatásért még 200$.

Kötelező egy egészségügyi oklevél 
megszerzése, és kezelési jegyzőkönyv 
vezetése.
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Collegio beveti keménykezű taktikáját:
•  oszd meg és uralkodj
•  hatalommal való visszaélés
•  törvényalkotás a tudásán kívül eső 

területen
•  az engedetlen akupunktőrök megbün-

tetése
•  a páciensek megakadályozása abban, 

hogy hozzáférjenek az alternatív 
gyógymódokhoz

•  a praxis átterelése az orvosokhoz
•  biztosítja Don Multinacionálió érde-

keit

Collegio növeli uralmát a páciensek 
és a gyógyítók kárára. A páciens-gyógyí-
tó szövetség eltűnő félben van.

Az akupunktúra:

1. A hatóságok kezében van, akik  
a tönkre tételében és lejáratásában 
érdekeltek.

2. Kapzsi orvosok gyakorolják, akiket 
csak annyiban érdekel az akupunk-
túra, hogy hasznot húzzanak belő-
le. 

3. Kikerült az igazi akupunktőrök 
kezéből.

4. Hozzáférhetetlen a páciensek számá-
ra a bürokrácia és a pótlólagos 
költségek miatt.

5. Megváltozott. Valódi lényegét meg-
másították.

Az orvos, aki a leginkább tájékozatlan és  
a legtudatlanabb az akupunktúrával kapcso-
latban, előnyösebb helyzetet élvez, mint az 
akupunktúra igazi gyakorlója.

Az igazi akupunktőröket megbüntetik, aka-
dályozzák munkájukban, és mindenfajta 
nyomásnak kell alávetniük magukat. 

A pácienseket, akik igazi akupunktúrát akar-
nak, elkedvetlenítik azzal, hogy először 
orvoshoz kell menniük, akinek van orvosi 
diplomája, és fizethetnek neki 20–100 $-t. 
Így őket is büntetik.

Collegio és Donna Kormányka egyesítik 
erőfeszítéseiket, hogy átvegyék az irányítást 
az akupunktúra oktatása fölött. (lásd  
a Flexner Jelentést) 

Új döntések: Associo, egy új játékos befész-
keli magát az akupunktőrök és a hatóságok 
közé. Insurancio, egy másik új játékos az 
akupunk tőrök és a páciensek közé helyezke-
dik, és együtt  működik Collegioval. 
Most már 4 játékosa van a Maffiának. 

Még egyszer, az akupunktúra átéli minő sé-
gé nek lerontását és lényegének aláaknázá-
sát. A hatóságok az akupunktúrát tűszúrá-
sos technikával akarják helyettesíteni.

A hatóságok növelik uralmukat – a páci-
ensek és a gyógyítók rovására. 

A páciens-gyógyító partneri viszonyt fel-
számolták.
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1985-1991.

1990. május

1991.

1991. 
november 

1991.  
december

Az eredeti módszerüket tisztelő akupunktőrök nem hajlandók behó-
dolni a hatóságoknak:nem jegyeztetik be magukat a Nyilvántartásba, és 
nem igénylik a kötelező egészségügyi bizonyítványt. Ugyanúgy folytat-
ják pácienseik kezelését, mint azelőtt. A CPMQ üldözi őket „illegális 
gyógyászati tevékenység gyakorlása” miatt. Panaszok kiagyalásáért fize-
tett álbetegeket küld hozzájuk, mert a valódi páciensek elégedettek, 
nem panaszkodnak. Az akupunktőröknek egyénileg kell megvédeniük 
magukat, saját költségükre. Nem engedik meg, hogy összefogjanak, és 
csoportosan lépjenek fel a bíróságon.

A CPMQ rendelet útján, minden indoklás nélkül, elrendeli, hogy  
a gyógyítóknak orvosi bizonyítványt kell bemutatniuk.

A CPMQ fokozza és kiterjeszti az alternatív gyógymódokat gyakorló 
gyógyászok utáni hajszát. A boszorkányüldözés teljes lendületet vesz.

A CPMQ bírósági pert nyer a fegyelemsértő akupunktőrökkel szem-
ben. Bűnösnek találtattak, amiért nem voltak hajlandók behódolni az 
orvosi uralomnak. Ennek eredményeként az akupunktúráról semmit 
sem tudó CPMQ most már az állami hatóságok által elismerten fel-
ügyelheti az akupunktúrát.

A CPMQ előterjeszti, majd ratifikálja az akupunktőrök érdekképvise-
leti szerve és a CPMQ közötti megállapodás aláírását. 

Az akupunktőrök csüggedten és megtörten elfogadják, hogy:
1) bűnösök, amiért az akupunktúrát gyakorolták, és lemonda-

nak praktizálási jogukról.
2) lemondanak az igazságtalan ítélet elleni fellebbezési jogukról. 
3) az akupunktúra oktatását csak a kormány által kijelölt és 

ellenőrzött intézmény végezheti;
4) behódolnak az orvosi uralomnak, és hogy akupunktúrából  

a CPMQ által szervezett vizsgát tegyenek.
5) nevüket bejegyezzék a CPMQ Nyilvántartásába, és hogy 

fizessék az ezzel járó tetemes költségeket. 

A CPMQ a következőket ígéri az akupunktőröknek:
1) felmentést kapnak minden vád alól – kivéve azokat, amiket 

az álbetegek jogosan emeltek ellenük. 
2) „támogatni” fogja az akupunktőrök saját független testületé-

nek felállítását, aminek formáját maguk választhatják meg. 
Az akupunktőrök, így azt remélték, hogy egyszer és minden-
korra végre megszabadulnak az egészségügyi hatóságok irá-
nyításától, akik semmit nem tudnak az ő szakterületükről.

Ám a CPMQ hatáskörét meghaladó ígéreteket tett az akupunktőröknek. 
Mi több, ezek az ígéretek feldühítették a Szakmák Hivatalának elnökét 
és a felelős szakminisztert. A megtorlás nem váratott sokat magára.
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Collegio úgy határoz, hogy az akupunktőrök 
bűnösök „gyógyászati tevékenység illegális 
gyakorlásában”, és panaszt emel ellenük 
a bíróságokon.
Donna Kormányka igazságszolgáltatási 
gépeze tét Collegio rendelkezésére bocsátja, 
hogy eltaposhassa az engedetlen akupunk-
tőröket, és elfogadja az álbetegek hamis tanú-
vallomását az illegális praxisok leleplezéséhez.

Collegio megváltoztatja a szabályokat, hogy meg-
feleljenek saját céljainak. Együtt működés jön létre 
Collegio és Donna Kormányka /Justicia között, 
hogy letörjék és irányítsák az egészség javításán 
dolgozó valódi akupunk tőröket.

Oszd meg és uralkodj

Összejátszás Collegio és Associo között, hogy 
becsapják az akupunktőröket, és rávegyék 
őket egy tisztességtelen szerződés aláírására.

Összejátszás Collegio és Donna Kormányka/ 
Edukáció között, hogy visszaszerezzék 
az akupunktúrás egyetemi képzést orvos tag-
jaik számára.

Az akupunktőrökkel elfogadtatták az új játé-
kos, A Szakmák Hivatalának, azaz Donna 
Kormányka egy karjának belépését a játékba, 
cserébe azért, hogy létrehozhassák saját tes-
tületüket, és kiszabadítsák magukat Collegio 
irányítása alól. 

Most már 7 játékosa van a Maffiának.

Az akupunktőrök kimerültek.
Fizikailag, mentálisan és  
anyagilag egyaránt.

Az akupunktőröket becsapták, zaklat-
ták, és aztán összetörték őket. Hittek az 
igazságban és a demokráciában, így hát 
behúzták őket a csőbe.

Az akupunktúra halála

Az akupunktőröket kizárták a játékból. 
Csak 200 élte túl.
Az akupunktúra orvosi felügyelet alá 
került.

A páciensek érdekei mit sem számíta-
nak. Persze valójában soha nem is szá-
mítottak!



106

DÁTUMOK                    ESEMÉNYEK

1992.  
március

1992.  
márciusa óta

1994. 
június 17.

A Szakmák Hivatalának elnöke mindenki nagy meglepetésére törvény-
tervezetet nyújt be a parlamentben az akupunktúráról. E dokumentum 
a harag hevében íródott, azzal a szándékkal, hogy érvénytelenítse és 
visszafordítsa a CPMQ által az akupunktőröknek tett ígéreteket.

Az az érdekvédelmi szervezet, amihez az akupunktőrök tartoznak, 
továbbra is azzal hitegeti tagjait, hogy a CPMQ-val kötött, s általa 
javasolt megegyezés pontjait a Szakmai Hivatal idővel tiszteletben fogja 
tartani. Annak ellenére, hogy az érdekvédelmi egyesülés jól tudja, hogy 
a Szakmák Hivatalának elnöke kijelentette: az általa benyújtott tör-
vénytervezet egyetlen része sem képezheti vita tárgyát.

A 34-es számú törvénytervezetet elfogadták. Ez az „Akupunktúra tör-
vény” megteremtette az akupunktúra gyakorlatát a nem-orvos 
akupunktőrök számára felügyelő Akupunktúra Testületet. A törvény 
eleve nem vonatkozik az orvos akupunktőrökre. A 34-es törvényterve-
zet lényegét tekintve:

1) „Tű-terápiává” alacsonyítja az akupunktúrát. Az akupunktúra 
valódi gyakorlatát a holisztikus gyógymódok egyikéből egy-
szerű fájdalomcsillapító technikává degradálja.

2) Kényszeríti a pácienseket, hogy először végigjárják az orvosi 
kálváriát, mielőtt – utolsóként a sorban – hozzáférhetnének 
az akupunktúrához.

3) Az egészségközpontú orvoslást betegségközpontú orvoslássá 
alakítja át. 

4) A nem-orvos akupunktőröket a kormány fennhatósága alá 
helyezi.

5) Az akupunktúra gyakorlására alkalmatlan orvosoknak kedvez  
a valódi akupunktőrökkel szemben.

6) Számos különböző akupunktúra típust hoz létre, ezzel semmi 
mást nem ér el, mint összezavarja a pácienseket.
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Kakasviadal Collegio és Donna Kormányka/ 
Szakmák Hivatala között. Donna 
Kormányka bosszút áll, és tekintélyét fitog-
tatja Collegio fölött, az akupunktőrök kárá-
ra, és legfőképpen a játék nagy vesztese:  
a nyilvánosság fölött.

Collegio és Associo cinkos összejátszása tovább 
foly tatódik. Cél, hogy kiszorítsák a rászedett 
aku punk   tőröket. A kocka el van vetve, Donna 
Kor mány ka és a gyerekei, Collegio, Insurancio 
és Associo szép csendben hazatérnek, és jelen-
tik Don Multi nacio náliónak, hogy a külde tést 
telje sítették. Az aku punktúra többé nem 
fenyeget heti gyógyszer gyártó érdekeltségeit. 
Don Multi nacio nálió gratulál nekik, és meg-
ígéri, hogy nem feledkezik meg róluk.

Don Multinacionálió győzött már megint:
Az akupunktúra minden tekintetben irányí-
tása alá került.

Az akupunktőrök immár csupán „tű-
terápiát” végző szakemberek.

Az akupunktúrát végül is visszaszerezték a 
hatóságok:

- az eredeti akupunktúrát felszá-
molták – a valódi akupunk-
tőröket bilincsbe verték.

- az orvos akupunktőrök szabadon 
teszik, amit csak akarnak.

- az új akupunktőröket a hatóságok 
alapította új  iskolákban „kép-
zik” a tudományos akupunktú-
rára.

- a páciensek egyre és egyre elége-
detlenebbek.

A páciensek és a gyógyítók vesztettek:
Az akupunktúra most már a betegség 
orvos tudománya, a hatóságok felügyele-
te alatt.
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A MAFFIA KÖRTÁNCA

TÖRVÉNYEK

KIZSÁKMÁNYOLÁS URALKODÁS

Győztesek

A MAFFIA TAKTIKÁJA MINDIG UGYANAZ

1. Törődj Don Multinacionálió érdekeivel, és ne csinálj semmit, amíg 
őt nem fenyegeti semmi.

2. A sarlatánság elleni harc nevében és a „nép védelmének érdeké-
ben” tilts be mindennemű gyógymódot, személyt vagy termé-
ket, ami Don Multinacionálió profitját fenyegeti azzal, hogy 
javítja az egészséget. Kezdd meg a boszorkányüldözést. Don 
Multinacinálió leleményesen manipulálja a jogi rendszert azáltal, 
hogy Donna Kormánykával védeti meg az érdekeit – a mi pénzünkből.

3. Ha a fenti lépések nem lennének elegendőek a verseny megállításához, uralmad 
megőrzése érdekében a konkurenciát állítsd a magad oldalára. Ami tegnap 
sarlatánság volt, az ma áldássá válik. Természetesen az egészségügyi maffia védő-
szárnyai alatt.

4. Erővel tereld a gyógyászatot a mindinkább tudományos-technológiai irányzat felé 
oly módon, hogy te felügyeled a képzést és a praxis működését. Ez határozza majd 
meg a „hivatalos” fizetséget is. 

A MAFFIA FEGYVEREI MINDIG UGYANAZOK

1. Ossz meg, hogy uralkodhass. A cél szentesíti az eszközt.
2. Léptess életbe törvényeket. Azokat mindig ki lehet egészíteni, meg lehet változtat-

ni, át lehet alakítani, a maffia igényeinek megfelelően.
3. Bonyolítsd a rendszert és szókészletét (technokrata zsargon), hogy a köznép ne 

érthessen semmit. Bonyolítsd a gyógyászathoz való hozzáférés módozatait, hogy 
akadályozd azokat, akik hasznát szeretnék látni.

4. Semmisítsd meg a lázadókat minden lehetséges módon. Először, nyilvánítsd tör-
vénytelennek, és távolítsd el őket. Később legalizáld, olvaszd be, és vond felügye-
leted alá és adóztasd meg őket.
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 GYŐZÖL VAGY VESZÍTESZ, EZ MINDENKÉPPEN HÁBORÚ

Vesztesek

A GYÓGYÁSZOK MINDIG UGYANAZON HIBÁKAT KÖVETIK EL

1. Konkurálnak egymással ahelyett, hogy együttműködnének. Más gyó-
gyítókat bírálgatnak, és önző érdekeket szolgáló csoportokat és szö-
vetségeket állítanak fel. Betolakodnak egymás szakterületére. 

2. Harcolnak a maffia ellen. Akár támadnak a szereplők, akár véde-
keznek, ez nem más, mint egy háborús játék. A játék ütközetek 
– elsősorban jogi csaták – egész sorához vezet, amiben mindig 
az Egészségügyi Maffia győz. Ő alakítja a törvényeket, s irányítja  
a bírói gépezetet. E helyzetben nem lehet nyerni.

3. Igénylik a hatóságok elismerését. Diplomákkal, jóváhagyásokkal, hozzájárulások-
kal, szakmai testületekkel, szervezetekkel, iskolákkal, stb. Átadják a hatalmat 
valaki másnak, hogy az ítélkezzék. Átengedik a hatalmat másnak. Elfelejtik, hogy 
ha akár csak egyetlen maffia tag is bekerül a páciens és a gyógyító közé, bármilyen 
tetszőleges indokkal, azzal az egészséges páciens-gyógyító partner kapcsolat szá-
mára megkondul a gyászharang.

4. Leállnak tárgyalni a maffiával: Associoval, Insurancioval, Donna Kormánykával 
és összes szerveikkel. Elfelejtik, hogy azok mind Don Multinacionálió zsebében 
vannak, valamint hogy nekik egyetlen gazdát kell szolgálniuk: a szuverén 
pácienst. 

A PÁCIENSEK HIBÁI MINDIG UGYANAZOK

1. Védelmüket a hatóságok pecsétes jóváhagyásában látják biztosítva.
2. A biztonságukról úgy gondoskodnak, hogy rábízzák azt a biztosító tár-

saságokra. 
3. Hisznek a hatóságokban, és követik az útmutatásaikat. 
4. Inkább hisznek a címekben és a diplomákban, mint a saját józan 

ítélőképességüknek. Például azt hiszik, hogy a szakorvosok job-
bak, mint az egyszerű kezelőorvosok, mert elfelejtik, hogy a józan 
észt nem az osztálytermekben osztják.
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A Don Multinacionálió-Donna Kormányka pár
Mindig jelen van, bármilyen rendszert tanulmányozunk. Néha nehezen megfogható, 
máskor nyilvánvalóbb. E páros minden maffia alapja. Nincsenek olyan családok a maffi-
ában, ahol csak egy szülő van. A Don biztosítja a pénzt a Donna megválasztásához. Ő 
cserébe elfogadtatja a szükséges törvényeket, hogy biztosítsa a Don bevételeit. A pénz és  
a hatalom évszázadok óta hálótársak. A pénz hozza a hatalmat, a hatalom pedig a pénzt.

NEMZETI SZINTEN

Feltartóztathatatlanul összefonódtak. A pár közvetlen közelében mindig ott vannak  
a gyerekek és más játékosok, az akció sikeréhez szükséges cinkosok. Mindegyikük egy 
bizonyos területre szakosodik.

- Az EGÉSZSÉGÜGY területén. Carter nagyon jól bemutatta ezt könyvében,  
a Racketeering in Medicine-ben (Zsarolás az egészségügyben). Ő ezt „egészségügyi-
gyógyszerészeti-ipari komplexumnak” hívja. Ez a szervezett orvostudomány. Stanley 
Wohl már 1984-ben figyelmeztetett egy össze nem illő pár házasságára a The 
Medical Industrial Complex (Egészségügy ipari komplexum) című könyvében.

- A FEGYVERKEZÉS terén. Pierre Marion, a Francia Titkosszolgálat korábbi főnöke 
részletekbe menően bemutatja a „katonai-ipari komplexumot” Le pouvoir sans 
visage (Az arc nélküli hatalom) című könyvében. Megmutatja, hogy a személyes 
érdekek hogyan határozzák meg egy ország védelmi és hadászati politikáját.

- A MEZŐGAZDASÁG területén. Brewster Kneen ugyanilyen ismertetést ad a From 
Land to Mouth-ban (A termőföldtől a szánkig). Franciaországban, Jean-Clair Dausnes 
megmutatja, hogy a bankok és az ipar hogyan végezték ki a mezőgazdaságot.

- Mit mondhatunk mindközül a legjövedelmezőbbről, a KÁBÍTÓSZER iparról?  
A piac virágzása és az óriási profit a kormány együttműködésének köszönhető 
minden országban. A Dope Inc. („Narkó Rt.”) című könyv mindent megtanít 
nekünk, amit csak tudni kell erről a világ leginkább nagyra becsült társasága közé 
tartozó személyek által irányított üzletről. Soha semmilyen valós szándék nem 
volt e piac felszámolására. Az úgynevezett „kábítószer elleni háború” ugyanolyan 
kamu, mint a „rák elleni háború”. Az amerikai csapatok megszállása előtt, a tálibok 
irányította  Afganisztán heroin termelése elhanyagolható volt. A megszállás óta a világ 
heroinpiacának 90 százalékát adja az afgán termelés. A kábítószer kereskedelemből 
származó pénz elengedhetetlenül szükséges a kormányok fekete hadműveleteinek 
finanszírozásához.

A helyzet minden téren azonos. Kicsivel később egész listát találsz az idevágó könyvek-
ről, amelyek érdekelhetnek téged. 

A pár a fenti munkák feltárta házasságán túli szerelmi viszonya itt zajlik a szemünk 
előtt, csak észre kell vennünk. Még a televízióban is láthatjuk a gabonapehely gyártók az 
Egészségügyi Minisztériummal közösen szponzorált reklámjait! Nehéz nem észrevenni. Mi 
mást kell még tenniük, hogy hajlandóak legyünk végre felnyitni a szemünket? Bár az álom 
édes, s a felébredés keserű, mégis, tudsz jobbat?

Az „ipari-kormányzati komplexum”
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WHO – Minden Donnák Donnája

BOLYGÓSZINTEN

Ugyanez az ipar-kormány összefonódás világméretekben is megtalálható. Ez a világkor-
mány, az ENSZ terméke. E szinten találjuk Don Financiót, a profitért többek között az 
egészségügybe is befektető világbankár keresztapát. Az ő hitvallása a következő:

S hogy célját még hamarabb elérje, megmérgezi az élelmiszert (agro-food), szennyezi  
a talajt, a vizet és a levegőt (vegyipar) és az étert (mobil telefonok)..

WHO

Ő a világ Egészségügyi Minisztériuma.
Don Financió házastársa. Hűsége megingathatat-

lan. Mint minden jó anyát, őt is egy mindannyiunk jólé-
téért aggódó, áldott jó személynek tartja a világ. 

Az egészséget úgy határozza meg, mint „a fizikai, mentá-
lis és szociális jólét állapotát.”

Azt a látszatot kelti, hogy felette áll a nemzeti kormá-
nyok minden kicsinyességén és szűklátókörűségén. 

Elismeri az egészség mentális és szociális aspektusainak 
fontosságát.

Támogatja az alternatív gyógymódokat.
„Egészséget mindenkinek” – ajánlja. De igazán közel-

ről vizsgálva rájövünk, hogy az „egészséget mindenkinek” 
jelszó a WHO értelmezésében ezt jelenti: orvosságot és 
oltást mindenkinek.

Vagyis, „betegséget mindenkinek”. Hisz minden 
egészséges ember egy-egy elveszített kliens az egészségipar 
számára. És melyik iparág szereti elveszíteni ügyfeleit?

„MINÉL TÖBB A PÁCIENS,

MINÉL GYAKRABBAN BETEGEK,

S MINÉL HOSSZABB IDEIG BETEGEK,

ANNÁL NAGYOBB A HASZON!"
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Ismerjük meg Mr. Smith-t 
Hozzá szoktunk, hogy azt gondoljuk, a többi ember is ugyanúgy gondolkodik és cselek-
szik, mint mi. E felfogás már gyakran bizonyult veszélyesen tévesnek, és már sokszor 
drágán megfizettünk érte. Ám mi továbbra is így gondolkozunk.

Mr. Smith egy orvosságot gyártó multi elnök-vezérigazgatója. Ha mi lennénk Mr. 
Smith, akkor az ő helyében az első dolgunk az lenne, amikor reggel beérünk az irodába, 
hogy megkérdezzük az alkalmazottainkat: milyen eredményeket értünk el ügyfeleinknél 
az egészség javulása terén. Büszkék lennénk termékeink jótékony hatására. De mi nem 
vagyunk Mr. Smith.

Ugyanis Mr. Smith egy a pénzemberek birodalmához tartozó multinál dolgozik. Ne-
kik csak a profit számít. Mr. Smith üzleti iskolában szerzett diplomát, s alaposan felkészült 
termelékenységből, pénzügyekből, hatékonyságból és marketingből. Neki csak egyetlen 
dolog számít: a vastag vonal alatti szám, a nyereség. Tudja, hogyan aknázza ki nyersanya-
gát: a népet. Terméke: az orvosság. Értékének mérőeszköze: a tőzsde. Ha a cég részvénye-
inek ára emelkedik, megtarthatja állását, és zsíros jutalékot vág zsebre. Ha zuhan, elveszíti  
a munkáját. Mit tesz tehát Mr. Smith reggel, irodájába érkezve? Ellenőrzi a tőzsdét!

Így hát világossá válik, hogy Mr. Smith-nek:

1. Annyi orvosságot kell eladnia, amennyit csak lehetséges. Ennek elérésére nem 
válogat az eszközökben. Hazugság, csalás, információ eltitkolása, jutalékok, vesz-
tegetés, fenyegetés és így tovább. A termék eladásáért bármilyen taktiká megen-
gedett, a cég pénzügyi teljesítményét javítandó. A gyerekeket, nőket és férfiakat 
ugyanúgy telenyomatja orvossággal, mint az időseket. Egész népességeket oltat 
be. És mindezt a hatóságok – mind egészségügyi, mind kormányzati – hallgató-
lagos beleegyezésével, sőt aktív támogatásával. Marketing költségvetése két-
háromszorosa a kutatási büdzsének. Legfontosabb ügynökei az orvosok. Mr. 
Smith orvosi iskolákban képzi őket, ahol ellenőrzi a tananyagot. Szakmai konfe-
renciákkal és tudományos publikációkkal képzi tovább őket, amelyeket ő finan-
szíroz. Brosúrákat juttat várótermeikbe. Alkalmazottai ellenőrzik, hogy az orvo-
sok milyen tarifákat számolnak fel, milyen recepteket írnak, és kinek. Kutatási 
adományokkal, ajándékokkal és más kedvezményekkel, például kirándulásokkal 
jutalmazza az orvosokat. S pazarul megvendégeli őket. Legfontosabb vevőjéhez,  
a köznéphez közvetlenül folyamodik:

• Folyóiratokban megjelentetett „ismeretterjesztő cikkekkel”.
• Napilapokban az újonnan piacra dobott termékek hírével, hadd kérjék azokat  

a betegek orvosaiktól és a gyógyszerészüktől.
• Alapítványokon keresztül, amelyek „tájékoztatják” a nyilvánosságot bizonyos 

betegségek és bántalmak veszélyeiről, a megelőzés szükségességéről, és hogy 
mennyire fontos a segítségnyújtás azoknak, akik elkapták a betegséget.

• Nyilvános helyeken, mint a bevásárlóközpontok és iskolák, ahol információkkal 
szolgál betegségekről és azok termékeivel való kezeléséről.

• A televízióban, vagy közvetlenül a termékeit reklámozva, vagy közvetve,  
a gyógyszeripar figyelemre méltó kísérleti erőfeszítéseit hirdetve.

Profit minden áron
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Nemrég, amikor egy tanfolyamot tartottam, egy egyetem önkiszolgáló étter-
mében ettem. Meglepetéssel pillantottam meg egy asztalt, rajta videó magnóval, 
brosúrákkal, körülötte értékesítőkkel, akik szorgalmasan tájékoztatták a diákokat 
a hepatitis B veszélyeiről, arról, hogy „AZ AIDS LEGYŐZHETŐ”, hála az oltó-
anyagnak, amit árultak. Hazugság, manipuláció, félelemkeltés. Mindent szabad. 
Értsd meg jól, egyre megy, hogy cipőt árulnak-e vagy oltóanyagot/orvosságot, ez 
mindenképpen árusítás! Hogy engedhetik vagy hatalmazhatják fel ezeket az értékesítőket, hogy 
diákokat szólítsanak le az egyetem területén? Mindezt az egyetemi hatóságok áldásával?

Ez az establishment és bűntársai. Kéz kezet mos…Te az enyémet, én a tiedet…hadd áru-
sítsak…és akkor meg fogod tőlem kapni a kutatási projektedet. Mindezen mocskos üzletelés  
a tájékoztatás és az oktatás képmutató álruhája alatt. És a mi pénzünkből!

2. Gondoskodik róla, hogy termékei csak enyhítsék, de ne gyógyítsák meg a beteg-
ségeket, ezáltal biztosítva a betegségekből származó pénzügyi bevételt.

3. Nem törődik azzal a ténnyel, hogy az orvosságai megbetegítik az embereket. 
Tény, hogy a káros hatásaik rendkívül gyakoriak, ez újabb és újabb orvosságok 
szedéséhez vezet, ami egyszerűen jó az üzletnek.

A The Medical Information, egy orvosi bulvárlap, 1993 januárjában beszámolt róla, 
hogy az Ontário-i Egészségügyi Minisztérium nem sokkal korábban aláírt egy egyezményt 
a Burroughs Wellcome társasággal a HIV-vírussal fertőzött emberek kezelésére használt 
zidovudine (Retrovir) vásárlásáról. E hároméves megállapodás kötelezte a Minisztériumot, 
hogy zidovudine készletét a Burroughs Wellcome cégtől szerezze be, és ezért cserébe a gyógyszer-
gyár vállalta, hogy évi 1,25 millió dollárt fektet be részben AIDS-betegek és HIV-vel fertőzöttek 
számára kialakított új szociális programokba, részben AIDS-kutatási projektekbe.

4. Gondoskodik róla, hogy az orvosságokat ráerőltessék a páciensekre. Az egészség-
ügyi kiadásokról döntő bürokratákkal tárgyal.

5. Kiiktatja a versenyt. Harcol az olcsóbb, hasonló összeté-
telű, jogilag védetlen termékek gyártóival és a természetes 
ellenszerek készítőivel. Minden tőle telhetőt megtesz az 
alternatív gyógymódok betiltásáért. Mivel ő irányítja az 
egészségügyi és politikai hatóságokat, ez nem túl nehéz 
feladat. 

6. A termékeit érintő információk, a törvényhozás és a gazdasági/pénzügyi döntések 
irányítására törekszik. Célja elérése érdekében ott ül számos igazgatósági tanács-
ban, titkos társaságban, titkos bizottságban. Aktív társadalmi életet él, hogy 
befolyásolhasson másokat – házalással és lobbizással.

7. Gondoskodik róla, hogy a tudományos kutatás jövedelmező legyen. Eléri, hogy 
saját kutatási költségei minimálisak legyenek, hogy a kutatásokat közpénzekből 
támogassák és szubvencionálják, illetve, hogy a kutatások egyetemi intézmények-
ben folyjanak, és hogy olyan jól jövedelmező készítményeket fejlesszenek ki, 
amelyek kizárólagos szabadalma az ő kezében van.

8. Gondoskodik arról, hogy a termékeit a lehető legmagasabb áron árulják. Hogy 
ezt elérje, szabadalmaztatja őket. A szabadalom védi a termék monopóliumát, és 
ennek eredményeként annak monopolista eladási árát.

„A konkurencia 
bűn”

– J.D. Rockefeller
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Szabadalmak
Mr. Smith mindent szabadalmaztat, ami szabadalomképes, és azt is, ami nem.

Nem tétovázik, hogy elérje, hogy az ENSZ és szervei bizonyos gyógynövényeket „vi-
lágörökséggé” nyilvánítsanak. Így kisajátíthatja a kizárólagos jogot, szabadalmaztathatja 
őket, és uzsora árakon árusíthatja készítményét még a gyógynövények kisemmizett valódi 
tulajdonosainak is.

Mr. Smith egészen odáig ment, hogy a semmiből teremtsen valamit, az érintettek tilta-
kozása ellenére: ez „A BIOLÓGIAI ANYAG SZELLEMI TULAJDONJOGA”.

Két éve Kanadában nagy vita dúlt a szabadalmak meghosszabbítása körül. A kanadai 
lakosság megtanulta, miről is szól a Szabad Kereskedelem. Dollármilliókba 
került nekik évente, mert a gyógyszeripari multik, a Szabad Kereskedelmi 
Egyezmény értelmében szabadalmaik védettségi idejének 17-ről 20 évre 
való meghosszabbítását követelték.

Szabadalmat feltalált vagy első alkalommal fedezett eredeti orvosságra 
adnak. A gyógyszergyártó vállalatok, kárpótlásképpen kutatási és marke-
ting költségeikért, kérhetik a szabadalmat. Mindeközben a szabadalom 
tulajdonosa olyan áron árulhatja a terméket, amilyen áron csak akarja, 
minden megszorítás nélkül. Senki más nem versenyezhet vele. A szaba-
dalmi oltalom lejártával mások lemásolhatják a terméket. Ezzel az árak 
óhatatlanul csökkennek, nagy általánosságban szólva a következő arányban:

  1 versenytárs, 20%-s csökkenés az eredeti árból
  2 versenytárs, 40%-s csökkenés az eredeti árból
  3 versenytárs, 80%-s csökkenés az eredeti árból

Elég az hozzá, hogy ha a gyógyszert az eredeti ár csupán 20%-ért adják, az még mindig 
nagy hasznot eredményez. Aligha meglepő, hogy a gyógyszergyártó multik profitja lényegesen 
nagyobb, mint más iparágaké.

Beth Burrow a Boycott Quarterly-ben jelentette: egy, a „Biotechnológiai szellemi termék-
oltalom jövője” elnevezésű nemzetközi konferencián az egyik résztvevő arról a problémáról 
beszélt, amelyet az ipar számára jelentettek „a környezetvédők és olyan elemek, akik etikai és 
más ésszerűtlen megfontolásokat visznek bele a tárgyalásokba.” És senki nem érezte szükségét, 
hogy szembeszálljon e kijelentéssel!
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ÁLLAMI MONOPÓLIUM  =  MAGÁN MONOPÓLIUM

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája
Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselő, Kanada különböző részei ről 
érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen 
az egyik résztvevő közönyösen ejtette ki a szavakat: „mi, a nyersanyag”, általá-
nosságban utalva az emberekre. Amint a szavak elhagyták a száját, a teremben 
lévők fele felhördült, amiért valaki „nyersanyagnak” nevezte őket. A társaság 
másik fele erre megkérdezte, hogy mi bosszantja őket. A nő ezek után folytatta 
az iparvállalati filozófia részletes kifejtését, és teljesen természetesnek találta, 
hogy az embereket nyersanyagnak tekintse. 

Az iparvállalati filozófiában a „NYERSANYAG” szó mindenre értelmezhető, amit a ma-
ximális profit érdekében ki lehet zsákmányolni. Ez magában foglalja az embereket, az egész-
ségüket, szerveiket, vérüket, életüket, stb. Semmit sem kímélnek, nincsenek határok.

A szervkereskedelem nagyon jövedelmező iparág néhány országban. Mexikóban állítólag 
teljesen egészséges gyerekek szemét távolítják el, hogy eladják az USA-ban, s ebben a hatóságok 
hallgatólagos bűnrészességet vállalnak. 

A vérkereskedelem szintén jövedelmező üzlet. A hatóságok nem haboz-
nak engedélyezni a fertőzött vér használatát azért, hogy védjék az üzlet pénz-
ügyi érdekeit. Mi több, ezeket az üzletembereket is védik, és velünk, a nagy-
közönséggel fizettetik meg a kártalanítás költségeit. Azokat a költségeket, amiket 
teljes mértékben a csalásból hasznot húzó felelősöknek kellene viselniük. 

A mindent szabad „iparvállalati filozófia” 
E filozófia kiterjed az iskolákra, főiskolákra, egyetemekre, ahol úgy tanítják, mint egy 
vallást. Hősöket faragunk az e filozófiával sikert elérőkből, és leborulunk zsenijük előtt.  
A sikertörténetek mindannyiunkat izgalomba hoznak, és reményt adnak, hátha mi is 
olyanná válhatunk, mint ők. Jó amerikai módra, az establishment képes fenntartani ural-
mát és folytatni a kizsákmányolást a profit érdekében. 

Ez még a kórházakra is kiterjed. Miért látnak „szívesen” bizo-
nyos betegségeket a kórházakban? Mert pénzt hoznak. Másokat 
viszont éppen visszautasítanak. Mert azok nem hoznak pénzt. 
Elég csak a jövedelmezőség ismérveit ráhúznunk a kórházakra, 
hogy meghatározhassuk, melyik betegséget kezelik, s melyiket 
nem. Kit kezelnek, s kit nem.

Ha már a jövedelmezőségről beszélünk, mindegy, hogy mi-
lyen területen, ez nem jelent mást, mint hogy a profitot az ügy-
fél szükségletei elé rangsoroljuk. Az egészségügyben ez a többség 
egészségének feláldozását jelenti a kiválasztott kisebbség zsebének 
kibélelése érdekében.

„Az állampolgárok 
egészsége egy áru, 

amit meg lehet 
venni, majd 

eladni.”

– François Mitterand
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Minél inkább az establishment 
 érdekében áll valami,  

annál kevésbé  
áll a mi érdekünkben. 

Minél inkább javasolnak  
valamit a hatóságok,  

annál inkább veszélyezteti  
az egészségünket.

A 
kö

z 
ér

de
ke

Az establishment érdeke

A „JÓ ÜZLET” NÉHÁNY PÉLDÁJA

1. Elhízás
Mint Hamer doktortól tudjuk, az elhízás is egy bizonyos mögöttes érzelmi konf-
liktus eredménye. De az elhízás kifizetődő. Óriási bevételt jelent az iparnak. 
Alárendeltség állapotában tartani az embereket, és éreztetni velük, hogy abnor-
málisak és bűnösek – nos, ez jó üzlet. A legjobb.

2. Meddőség
Ez nagy részben a vizekben, a levegőben és az elfogyasztott ételekben lévő szeny-
nyezés következménye, de a szennyezés pénzt hoz az iparnak. Ezért nem nyúlnak 
hozzá. Mi több, a meddőség kaput nyit egy másik jövedelmező üzlet, a mestersé-
ges, lombikban történő megtermékenyítés előtt.

3. Mellrák
A rák a reménytelenség és tehetetlenség tartalmú érzelmi konfliktus eredménye. 
A hatóságok mégis mindenhol azt hirdetik, hogy minden harmadik… negye-
dik… kilencedik nőnek elkerülhetetlenül mellrákja lesz. Folyamatosan ezt vésik 
az elménkbe, így ténylegesen be is következik. Emellett a ráktól való félelmet, és 
így magát a rákot kiváltó mammográfiát is erőltetik. Ez is óriási üzlet.

4. Koleszterin
Nem betegség, csak egy szám, ami alapján meg betegítő pirulákat adnak el nekünk, 
erre aztán még több pirulát adnak el nekünk. Egyébként a koleszterin az érfalak 
elfekélyesedését követő helyreállításban vesz részt. Nem okozza, hanem helyreál-
lítja a betegséget. Nem kívülről jön, hanem a test állítja elő, amikor szükséges.

5. Depresszió  
Ez egy normális állapot fejlődésünkben. Két hegy közti völgy. Depressziósnak 
lenni annyi, mint lefelé haladni a lejtőn; leltározni, mielőtt megmászunk egy 
újabb csúcsot. Ahhoz, hogy kikerüljünk a völgyből, legkevésbé a völgyben, ráadá-
sul drog-függőségben tartó orvosságra van szükség. Viszont bombaüzlet, és hát 
ugye az üzlet az első! Pénz beszél, kutya ugat.
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Korunkban szemtanúi lehetünk tudatossági szintünk átalakulásának, 
ami bizony bizarr fizikai és viselkedésbeli jelenségekkel járhat. E jelenségek 
tudományos szempontból gyakran megmagyarázhatatlanok. De nem kell ag-
gódni. Ne fordulj orvoshoz, úgysem tud segíteni. Ne avatkozz a folyamatba, 
ami tart, ameddig tart. Éld át. Ne siess. Az átalakulásod, a következő lépésed 
a tudatosság fejlődésében, most fontosabb mindennél. És mindenekelőtt hagyd 
abba a pirulák és drogok szedését, amik zombivá változtatnak.

Az „iparvállalati filozófia” kontra józan ész
• Az iparvállalati filozófiát az iskolában tanuljuk. Ez egy gondolkodásmód, amit  

a hatóságok ültetnek belénk. Ez külső hatalom. Az erőszakon alapszik.
• A józan észt nem az iskolában tanuljuk. Ellenkezőleg, ott elnyomják. 

Lelkiismeretünk megmondja, hogy összhangban vagyunk-e lelkünkkel, vagy 
sem. Ez a mi belső hatalmunk. Velünk született. Elvehetetlen. Csak úgy veszít-
hetjük el, ha önként lemondunk róla.

MINÉL TOVÁBB JÁRUNK ISKOLÁBA,

ANNÁL KEVESEBB A JÓZAN ESZÜNK.

IPARVÁLLALATI FILOZÓFIA

Szemben áll a természettel
Szerzett

Racionális
Hatóságilag belénk nevelt

Külső hatalom

Intézményesített REND(ELLENESSÉG)

JÓZAN-ÉSZ

Természetes
Velünk született

Érzékelt
A lelkiismeretünk diktálja 

Belső hatalom

Természetes REND

Ha újra fel akarod fedezni a józan eszedet, felejtsd el az iskolákban pallérozott értelme-
det, a járt utat, a biztonság illúzióját, és hallgass a lelkedre, ahogy gyermekként is tetted. 
Soha ne a hatóságokban, csakis magadban bízz. Még az sem baj, ha hibázol. Majd tanulsz 
belőle. Végtére is isteni lény vagy, nem? Nem érhet valós veszteség, egyedül az, hogy lema-
radsz a tudati fejlődésben.


